
สวัสดีครับเพื่อนพนักงานวิงสแปนฯ  ที่รักทกุท่าน  
MD’s Talk ฉบับนีข้อแจ้งให้ทราบดังนีค้รับ 
          เร่ืองแรก  เร่ิมปีใหม่ ปีวอก  ก็ขอให้เพื่อนพนักงาน บริษัท วิงสแปน เซอร์วิส
เซส จ ากัด ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข และพบแต่สิ่ งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิต ปีนีผ้มขอ
น าเสนอค่านิยม หรือ Care Values ของบริษัทของเรา ที่ได้แก่ 
 Services   การให้บริการด้วยความยนิดี มีจติบริการ 
 Participation   การมีส่วนร่วมในทกุมิต ิของการบริการ 
 Action   การปฏบัิตงิานให้เกดิความสุขแก่ผู้รับบริการ 
 Networking   เครือข่าย ของคุณภาพบริการ 
 ในปีนีผ้มขอแจ้งเร่ืองที่พนักงานควรรับทราบ เร่ืองแรก คือ การขึน้
เงินเดือนประจ าปี  คณะกรรมการบริหารได้เห็นชอบ กรอบร้อยละงบประมาณการขึน้
เงินเดือน ทัง้พนักงานรายวัน และรายเดือน โดยเฉพาะพนักงานรายเดือนทุกคน อัตรา
เงินเดือนทุกคนจะถูกบรรรจุเข้าในโครงสร้างหรือกระบอกเงินเดือน  เพื่อความก้าวหน้า
ในอาชีพ  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนเป็นส าคัญ  อัตรา
เงินเดือนใหม่ มีผลตั ้งแต่เดือน มกราคม  2559  ผมให้ก าลังใจแก่ทุกคนที่ ตั ้งใจ 
ขยันหม่ันเพียร ในการท างาน ไม่ขาด ลา มาสาย ไม่ลืมรูด card  เราจัดเบีย้ขยันให้เต็ม
แม็ก ส าหรับบางคนปีที่แล้วท างานยังไม่เตม็ที่ ปี 59 ก็ปรับปรุงแก้ตัวให้ดีขึน้ครับ อย่าลืม
ว่าทกุคนมีโอกาสเท่ากัน  อยู่ที่ว่าเราจะใช้โอกาสนัน้หรือไม่   
           
           เร่ืองที่สอง  ส าหรับพนักงาน CSA สังกัด DK ทัง้ที่ปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณ
ภูมิ  ภูเก็ต  กระบ่ี หรือปฏิบัติงานบนอาคาร OPC  มีอายุงาน 4 ปี หากผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการ DK และบริษัท วิงสแปนฯ ก็จะได้รับการบรรจุเป็น 
Contract  staff  ของบริษัท  การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้เลย ไม่ต้องรออีก 4 ปีแล้ว
ครับ  ขอให้น้องๆทกุคนโชคดีนะครับ 
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          เร่ืองที่สาม  แผนกบุคคล บริษัท วิงสแปนฯ ส านักงานใหญ่ อาคาร 13 ชัน้ 2  เปิด
ให้บริการตัง้แต่ 08.00 น. ถึง 16.00 น. มีเจ้าหน้าที่  แผนกบุคคลให้บริการตลอดครับ       
ไม่มีพักเที่ยงครับ  เพื่อให้เพื่อนพนักงาน ที่เดินทางมาจากพืน้ที่ อ่ืนได้รับความสะดวก 
และความสุขกลับไปท างานครับ  และเพื่อนพนักงานที่ภูเก็ต กระบ่ี และอู่ตะเภา สามารถ
ใช้บันทกึเวลาการท างาน โดยการสแกนนิว้ หรือระบบ TAS ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ที่อู่ตะเภามีเคร่ือง 8 เคร่ืองแบ่งๆกันรูดครับ 
 
          เร่ืองที่ ส่ี  ตามที่กองทุนส ารองเลีย้งชีพของพนักงาน การบินไทย ได้อนุมัติให้ 
บริษัท วิงสแปนฯ เป็นนายจ้างร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงาน วิงสแปนฯ ที่มีอายุงาน 
มากกว่า 1 ปีทัง้รายวันและรายเดือนได้เป็นสมาชิก กองทุนฯ เพื่อความม่ันคงในชีวิต เม่ือ
สมัครแรกเข้าสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ ตามระดับความเส่ียง  เม่ือเป็นสมาชิกแล้ว
สามารถเปล่ียนแผนได้ครับ ปัจจุบันมีสมาชิกสมัครแล้ว 380 คน และทยอยสมัครเข้ามา
เร่ือยๆครับ บริษัท Wingspan Services เป็นบริษัท Outsource เดียวที่ให้สวัสดิการ กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพครับ 

 
         เร่ืองที่ห้า  ก็จะแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆ ได้รับทราบว่า หน่วยงาน DC และ DK ได้จ้าง
ให้ บริษัท  วิงสแปนฯ ของเราลักษณะจ้างเหมางาน (Out Job) ทัง้นี ้เป็นการขยายงาน  
เพิ่มรายได้ให้พนักงาน เพื่อความม่ันคง และเป็นการยกระดับรายได้และศักยภาพพนักงาน
ของเราให้สูงขึน้  โดยเฉพาะบริษัท เชือ้เพลิงกรุงเทพฯ (BASF) ได้ประสานจ้างงานมา ซึ่งมี
ความเช่ือม่ันในคุณภาพบริการ ของพนักงาน บริษัท วิงสแปนฯ ของเราไงครับ              
ซึ่งสอบถามรายละเอียดได้ที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแรงงานสัมพันธ์ มืออาชีพ สามารถเข้าถึง 
ทุกพืน้ที่  พี่แมว หรือคุณศศภรณ์  ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือ
เร่ืองปัญหาการท างาน พี่แมวใจดีส าหรับน้องๆ เสมอครับ โทรหาพี่แมวนะครับ  65-73787 
ส านักงานวิงสแปนฯ ณ  ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้ (D2) อาคาร G2 ชัน้ 2 ครับ 

 
 

คุณศศภรณ์  นนทารักษ์ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแรงงาน
สัมพันธ์ (Labor Relation) 



ขอบคุณและสวัสด ี
    
 

ดร.น า้เพชร  อยู่สกุล 
กรรมการผู้จัดการ 

 

          เร่ืองสุดท้าย คณะกรรมการกองทุนเยียวยาได้ช่วยเหลือพนักงาน นายพรชัย  
มูลสาคร รหสั 07286 สังกัด LT-F ที่ได้รับผลกระทบเน่ืองจากขับรถเฉ่ียวชนกับเคร่ือง
ไฟส่องสว่าง เป็นเงินจ านวน 39,900 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายให้แก่
พนักงาน ชนหนักชนเบาเราช่วยพนักงานเราเสมอ ไม่เคยทอดทิง้น้องเลย น้องอย่า
ชนแล้วหนีกแ็ล้วกันต ารวจจะจับเพราะรัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          โดยสรุป  ในเดือนมกราคม  2559  ปีนี ้เราได้รับข่าวดี ในเร่ืองแรงงานทัง้เชิง
ปริมาณและคุณภาพ  เพื่อความแข็งแกร่ง ความก้าวหน้าในอาชีพ ของเพื่อนพนักงาน 
ให้มีความม่ันคง  ถึงแม้ค่าครองชีพเหมือนภาพลวงตา ราคาน า้มันลดลง แต่ราคา
สินค้าไม่ได้ลดต้นทนุการผลิต อย่างแท้จริง  ชีวิตต้องอยู่รอด อย่างมีความสุขครับ 
 

นายพรชัย  มูลสาคร 


